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Sigiriya
 

Tæt på Sigiriya Hotel, som er et lavt byggeri, spredt ud over et større areal i
junglen, ligger fæstningen Sigiriya, som betragtes som et af oldtiden
vidundere. Sigiririya er i virkeligheden en magnasøjle, som står tilbage efter
de mere bløde dele omkring den oprindelige vulkan er blevet nederoderet og
materialerne herfra fordelt over et større landområde.

Af stejle trapper og stier, som snart snor sig langs bjergets yderside, snart går
gennem huggede tunneller, kan man komme til toppen, hvor udsigten skulle
være fremragende. 

Desværre ikke en tur for ældre med vejrtrækningsproblemer,

Fæstningen/templet Sigiriya

Der knyttes flere myter til stedet, og en af disse fortæller, at det var Kong
Kassapa, som i det 5. århundrede opførte den første borg på stedet.

Kong Kassapa, var en bemærkelsesværdig person på flere måder. Trods et
harem på omkring 500 koner, var hans appetit på det modsatte køn, så stor,
at han ud over de legale børn, som måtte komme – også havde mindst en
ulegitim søn. Det fortælles i alle tilfælde at en sådan på et tidspunkt tog
magten ved et kup, hvor den forventede arving til tronen blev myrdet.

Siden forskansede den nye hersker sig på bjergets top, og han lod omkring
hele komplekset grave en voldgrav, hvori der udsattes krokodiller, og
mellem voldgraven og selve borgen på bjergets top blev opført mindre huse
– og et spektakulært haveanlæg.

Krokodillerne er væk – og hovedparten af havens bygninger er reduceret til
stenfundamenter, som blot antyder volumen af fordums bygninger.  Men
voldgraven løber intakt.

Over Voldgraven

Lokale tilbud
Omkring det store kompleks summer lokale sælgere og det vrimler med
tilbud om hjælp til at bestige bjerget. Det er meget pågående tilbud, og man
skal næsten fysisk slå fra sig – for at undgå, at de meget tjenstivrige

 

 

 

En tandløs brilleslange truer med hug

 

At turist tilstrømningen ikke er hvad den har været, eller man kunne ønske
den var, ses tydeligt ved bjergets fod, hvor en vinkelgade med opstillede
boder, tilbyder alt hvad den souvenir søgende turist måtte begære. De mange
tomme boder vidner dog om, at bedre dage for branchen er set.

Halv- og hel tomme salgsboder 

 

Tidernes skiften

 

På vej op til toppen af klippen kan man undervejs se de over 1500 år gamle
og yderst velbevarede verdensberømte Sigiriya malerier af smukke og
betagende kvindeportrætter på klippevæggen. Hvem disse uvurderlige
freskoer forestiller, er der stadig tvivl om. De er mest kendt som
Lynprinsesser og Skyjomfruer.  

 

 



skal næsten fysisk slå fra sig – for at undgå, at de meget tjenstivrige
ungersvende hanker op i en overarm eller lægger en ledende hånd på ryggen
– for ligesom at hjælpe den besøgende på vej, Og efterfølgende vil enhver
kontakt – ja selv flygtig øjenkontakt – blive krævet honoreret.

 

en ”slangetæmmer”

På afsatser undervej har alternative underholdnings elementer taget
opstilling, og de nedstigende turister får tilbudet om en boa viklet om halsen,
mens de meget hurtige og årvågne brilleslanger som raketter syder op af
deres kurve, så snart låget løftes – og med udspændt nakkehud og truende
attituder følger alt i omgivelserne. 

Et greb om nakken, hovedet tilbage i kurven – og resten af slangen følger
roligt efter.

 

Skyjomfruer.  

 

Sigiriya har ikke i mange år været anvendt som borg.

På et tidspunkt overtog hellige mænd komplekset, og der blev indrettet et
kloster på toppen. De skønne kvinder virkede meget distraherende for flere
af de hellige mænd, som hengav sig til ånden – og i stort omfang undsagde
den kødelige del af tilværelsen. Derfor er mange freskoer blevet overmalet –
eller helt fjernet

                

 

     

     

 

 


